Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21
konané dne 12. 3. 2019 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čelková Ladislava
Douša Josef
Hazuchová Radka
Hermann Petr
Ježková Blanka
Kofrová Pavla
Kuderová Kateřina
Kuldová Alena

Najmanová Miroslava
Pavlasová Jana
Pražák František
Simerská Lenka
Smetanová Petra
Šabatová Magdaléna
Vedejová Veronika
Vodičková Irena
Vochomůrka Jan

Host: Wünsch Lukas
Jednání řídil P. Hermann.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení návrhu přidělení dotací na projekty
Informace o participativním rozpočtu
Informace ze školních fór a mladého fóra
Pozvánka na fórum Desatero priorit
Různé

1. Schválení návrhu přidělení dotací na projekty
I. Vodičková seznámila přítomné s průběhem hodnocení žádostí o dotace z dotačního programu
Zdravého města Litoměřice. Byl představen návrh, který bude předložen ke schválení radě města
25. 3. 2019.
2. Informace o participativním rozpočtu
Zdravé město dosud neeviduje žádnou žádost o podporu z participativního rozpočtu. Termín ukončení
příjmu žádostí je 29. 3. 2019. Byly diskutovány možnosti prezentace veřejnosti, bylo konstatováno, že
byly využity všechny možnosti.
3. Informace ze školních fór a mladého fóra
Členové komise byli seznámeni s průběhem a výsledky školních a mladého fóra, které se konalo 12. 3.
Všechny výsledky budou předmětem ověřovací ankety, která bude tentokrát publikována
prostřednictvím mobilního rozhlasu.
4. Pozvánka na fórum Desatero priorit
Členové komise byli informováni o přípravě veřejného fóra Desatero priorit, na které byli pozváni a
vyzváni k aktivní účasti.
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5. Různé
•

4. 3. se konalo setkání vedení města s dobrovolníky, byla oceněna práce dobrovolníků NNO
v Litoměřicích

•

nabídka terezínského souboru do průvodu k výročí 800 let založení Litoměřic

•

úklid a rekonstrukce od parkánů ke starému tunelu – námět pro TSM – bude řešeno v rámci
akce Ukliďme Česko

•

La Manche – velká účast – naplaváno 36 plavců uplavalo 257 400 m, odesláno na soutěže
SENSEN

•

příprava preventivní přednášky o kouření (MUDr. Králiková + MUDr. Kubát) – SŠPHS + OA
Ekonom

•

příprava přednášky M. Orko Váchy – Dny zdraví (říjen)

•

je připravován koncert k 800 let Litoměřic 29. + 30. 8. 2019 – V. Hudeček + p. Kabát (Triáda),
Štefan Kocán a další

•

Krytý bazén – nedostatek odpoledních otevíracích hodin pro veřejnost – v týdnu pouze
čtvrtek odpoledne a víkend (pokud nejsou závody) – žádost o prodloužení
Příští jednání komise se bude konat 24. dubna 2019 od 13:30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2.

Zapsala: Irena Vodičková, 19. 3. 2019
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